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REFERAT 

 fra 

 bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

den 3. oktober 2013, kl. 18.30 

hos Jan Nielsen 

 

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og 

Hjørdis Christoffersen(HJD)  

Suppleanter: Henrik Jagd-Pedersen, medens Bøje Sandgaard udeblev p.g.a. sygdom 

 

DAGSORDEN 
 

1. Sidste referat 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Meddelelser fra udvalgene 

4. Punkter til behandling 

             a. Antennemasten 

             b. Naboklager  

5. Regnskab m.m. 

a. Delregnskab v/kassereren 

b. Ejerskifte v/ kassereren 

c. Restanceliste v/ kassereren 

6. Fastsættelse af næste møde 

7. Eventuelt 

 

1 Sidste referat 

  

 Godkendt       

 

2 Meddelelser v/ formanden  

  

 Mogens var blevet ringet op vedr. rockernes tilstedeværelse i det gamle VJ-

hus. Før dem blev huset brugt som selskabslokaler, hvilket afstedkom mange 

klager. Derfor blev disse lukket, og Bandidos købte huset. Klageren mente 

grundejerforeningen burde gøre noget. Men vi kan intet gøre, da vi ikke er 

nogen lovgivende magt. 

  

 SGH holder møde i Lille Friheden i aften, men vi kan jo ikke være 2 steder på 

samme tid, desværre. 

 

 Sidste referat blev vedtaget.  

  

3  Meddelelser fra udvalgene 

 

 Man er i fuld gang med arbejdet vedr. kloakudvidelsen, og der går rygter om, 

at lastbilerne i den forbindelse kan bliver ledt om ad Birke Alle. Men intet 

ligger fast endnu. Mogens kontakter kommunen vedr. trafikomlægning. 

Informationen herom er meget mangelfuld. 

  

 Der er i øjeblikket nedsat 2 udvalg, 1 trafikudvalg og 1 festudvalg. Ingen af 

disse udvalg fungerer, og foreslås nedlagt ved førstkommende 

generalforsamling. 
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 Vi skal have gang i en vandmiljødebat. Om føje år er dele af Hvidovre 

oversvømmet. 

 

4 Punkter til behandling 

 

 a) Antennemasten 

 Aconto-regning rundsendes. Advokaten har kontaktet kommunen for svar. 

 Svar fra TDC afventes. 

 Efterfølgende er der kommet svar fra kommunen om at sagen er lukket, da 

TDC ikke havde svaret til den aftalte tid. Herligt at det lykkedes! 

 

 b) Naboklager 

 Der kører i øjeblikket 2 sager. Den ene er en hegnsynssag og den anden 

vedrører støjgener ved afholdelse af fester. 

 Vedrørende sidstnævnte må man henvende sig til politiet, da 

grundejerforeningen ikke kan gøre noget p.t. 

 Såfremt klageren ønsker vores ordensreglement ændret, skal det ske ved en 

vedtagelse på generalforsamlingen. Men vi kan kun henstille at 

ordensreglementet overholdes. Mogens svarer klageren. 

  

5. Regnskab 

 

 Kassereren gennemgik del-regnskabet, som blev taget til efterretning. 

 Salget af huse er kommet i gang igen. 

 

 Ejerskifte 

 

 Der er registreret 4 handler indtil nu. 

   

 Restancer 

 

 2 grundejere er sendt i fogedretten. 

 

6  Fastsættelse af næste møde 

 

 Bestyrelsesmødet bliver 21/11 2013 kl. 18:00 hos Mogens (bemærk ændring). 

 Julemødet bliver 17/01 2014,  kl. 18:00 hos Jan. 

 Generalforsamlingen søges afholdt enten 25/3 eller 27/3 2014. 

 

7 Eventuelt 

 

 Intet 

  

 

 

Hvidovre, den 09 /10 2013 

Hjørdis Christoffersen 

sekretær 


